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Ще нема вісток з московської конференції Бєликанські аліянтські рв іди на 
Італію й Німеччину 

Третій день МОСКОВСЬКОЇ кон-
ференції зазначився правильним 
засіданням, делегатів у палаті 
Спіродоновці. Засідання тривало 
чотири години, і після нього 
сказано було тільки, що дискусії 
були відкриті ќ'вичерпуючі. Не 
сказано одначе, до яких справ 
Воно відносилося. З йриявности 
Генералів-догадуються-, що вирі-

шувано виключно або переважно 
чисто мілітарні- справи. 

Московське радіо подало теж,' 
що премієр Сталін приняв бри-
тійського секретаря заграничних 
справ Антонія їдена в приявнос-
ти Молотова й Арчиболда Клар-
ка-Кера, бритійсмсого амбаеадо-

Jpa до яовєтського союзу. ' 
Він І ' 

Аліянтська повітряна сила вда-
рила в четвер по ворожих позн-
ціях в Італії й Німеччині зо 
справжнього фурією. 

Північно-західна африканська 
повітряна сила бомбардувала 
жизненні летнища коло Риму й 
знищила три залізничі мости в 

Ґросето, Орвієто й Монтальто 
між Римом І̀  Генуєю. 

Бритійські літаки з Англії вда-
рили вночі на Лайпциг, третій з 
ряду промисловий центр Німеч-
чини й важнийѓ залізничнЃі ўзол 
що має нині велику вагу дляЧ пе` 
ревозу амуніції й харчів на ро-
сійський фронт. 

ДОНЕСЕННЯ ПРО СМЌР†Ь 
БАНДЕРИ В НІМЕЦЬКІМ 

ТАБОРІ. 

ПОЛЯКИ КЛИЧУТЬ УКРАЇНЦЮ 
деѓ ішівтерАЦі. 

ЛОНДОН, {ОНА). — Тайна 
Польська Агенція Телєґрафіч-.радіовисильня в Польщі, „Світ", 

на („ПАТ") доносить, що в ні- передала промову провідника 
мецькім таборі концентраційнім польських патріотів в якій він 
згинув трагічною смертю Степан кличе українське населення в Га-
Бандера, провідник українських - личині до співпраці з Поляками, 
націоналістів, що ЗО. червня 1941 Поляки закликають українців са-
року, себто'в декілька лінів по ботажувати німецьку окупаційну 
приході німців до Львова, про- владу і недопускати її тероризу-
бував створити український уряд вати польських людей. Тайна ра-
під протекторатом німців.- ідіовиснльия повторяє заклик до 

„Пат" наводить слова тайної І українців раз-но-раз, і додає, Що 
польськоЃ раДіосГації^Світ`", що;як німці будутьтгобиті іт як пов-
тепер по ліквідації Бандери устане польська держава, то но-
п^едстввником ідеї співпраці з ‚ляки й українці будуть жити в 
німцями є д-р Володимир Кубі-=згодь Тепер українці і.білоруси-
йович, але він не представляє ни матимуть такі самі права, як і 
властиво ніякоѓ політичної дум- поляки. У 
ки. ‚‚Світ" говорить про заходи """̂ " 
поляків до зближення з ўкраїв- МІСТО ПЕРЕЯСЯАВ-ХМЕЛЬ-
цями. Мовляв, вже є й певні ди-j НИЦЬКИЙ- В УКРАЇНІ. 
кляраціі з боку українських про-1 Кореспвндентн з МСХЇКВЙ зві-
.відників, а тепер ждеться вчин-ІІ0МЛ щ о б о л ь ш е й І І Ц Б І Ш Я v , 

,а ѓ)яд розпочав теперѓ систематич-
ну агітацій^ щоб доказати, що 
герой українського народу, Бог-

ПРИЗНАЄ ПЕРЕВАГУ ЎКРАЇН- ЧЕРВОНА АРМІЯ ДОБУЛА 
СТВА. ЦЕЙЃЃ' МЕЛ†ТОТіШЯ. 

„Правда", орган „Общества1 У своїм четверговім комуніка-
Рус`ских Братств в̀  С. Ш. А." у̀ {ті червона армія сповістила 

J Філадельфії, подає повний текст! заняття центру міста Мелітополя, 
'реферату Миколи Бакара на те-jB південній Україні, котре вважа-
?МЎ „Славянська ідея в наші ча-^ться брамою Криму. , 
си", котру він виголосив на Зїзді ЩЦЩ Дали до зрозуміння, що 

'мужів довіря 22. лютого 1943 ў вони рішилися покинути Дні'про-
ІСкрентоні. Між ійшим референт петровське, аби не датися обійти 
! присвятив цілий ў{ѓтутЃ „русским червоній армії з усіх боків. На 
і і українцям". Каже там?, що „на- північ від Києва йдуть завзяті 
род Малоросії, Галичини й` Кар+ Р^`- ж 
гіатської Руси" росколовся на 
„русских" і українців. Описавши 

думці „Світ", не сказано. 

кожну струю, Вакар каже: „О-
стання (українська) струя взяла 
верх у Політичній Історії нашого 
віку". 

Автор пробує без звичайних 
москвофільських` наќлетѓів та ла-
йок розібрати питання, що зро-
битп з Галицькою чѓи тая‡ Кар-
патською Русю, коли є теж час-
тина населення В тому краю, ко-
тра називає себе укрападгми,r а 

НІМЕЦЬКІ ЮРБИ ЛІНЧУЮТЬ 
АМЕРИКАНСЬКИХ ЛЕТУНІВ. 
Один американський' легуй, 

котрого виміняно при недавній 
вимінѓ воєнних бранців, опові-
даєу що німецьке цивільне насе-
лення пробувало злінчувати його 
й інших лету ні в, що їх зостріле-
но коло Гамбурга три місяці то-
му. Він каже, що він чув від ін-
ших певні звідомлення, що коло -
Гамбурга, справді злінчовано 
двох американських летунів.' я 

В ГАЛИЧИНІ ГОРЯТЬ НІМЕЦЬКІ 
ОСЕЛЬ 

дай Хмельницький ,в героєм Ро-
сіїу"во то він ирилучнв на віќн 

БЕРН, (Швайцарія, (ОНА). - -Україну до Москви я Переяслав-
Наспівша до Швайцаргї німецька ськіи договорі.в 1654г рз Згаду-
преса принесла вістку, одо в Ѓа- ючи про ролю Хмельницького, 
личині'хтось систематично па- Як все-російського патріота, со-
лйть німецькі оселі. Зразу гада-.ЙЄТСВКИЙ уряд подає до відома, 
лй, що цЄ роблять польські або що иа його честь перезвано те-
українські партизани, але; німець- я е р місто Переяслав, відбите від 
ќа поліція впевняє, що таких ‡ам І н і а д ! ^ гіа Переислаа-Хмельниць-
нема. Були, кажуть, замножили- к и й п тнйгой{ кореспондент 
ся, але їх внлапано. Тепер в Га-
личині нема партизанського ру- т и притадую†ь, що Москва вже 
зсу, але німецькі оселі горять — Давніше встановила орден Богда-
все одно. на Хмельницького як нагороду 

Німецька преса в Кракові взи-,для тиху що визначилися у боях 
te німецьких кольоністів, щоби з німцями. 

вони берегли своїх rocrto#atfctBuJ 

населені малоросами, назвала 
Ўкраїною, ба навѓтв Карпатську 
Ѓус% назвала Карпатською Укра-
їною. Авт'ор радить1 таке: ВсЄ--
одно, чи ми будемо називати 

бо влада- сподіється, іцо зимою УКРАЇНЦІ СТАЮТЬ ДО ВИБО-
РІВ У ВИН1ПЕҐУ. до Польщі' прибуде б'ачать ні-

яецькйЛ роДитг, які муситимуть 
замешкати в тих часгяд Ґенерал-
ґубернаторства, де в найбільше 

При сьогорічних і виборах у 
місті Виніпетў, Канада, мається 
Вибрати 18 членів міської радії 

німецьких кольоніетю. Видко, (ол^ерменів} та членів цікільної 
^ о німці слодігогься великих а- ради. Досі зголошено 27 канд`и-
ліянтських рейдів і вже за`здале- Датів на ці у )̂ядит 3 українців 
гіДь пригбтЬвляються до того,'кандидують У Tprfftt'Воѓді: То-
щО як такі рейди будуть, то їм ма'КЬбізеѓі'-Й. С†бпа'нюк на дл-
прийдеться висилати німецьке дерменіб,' а4 А. Зага^ріичуќ' на чле-
нас^^ення і о ҐіолІїШ' j H a шкільної ̂ ради. 

натять Советська РосЧя, щоб ви-
минути непорозуміння; всі землі- п о М Е Р Л А ДЙТОЙ В А ГЛОВА 

В ШАМОКІНЇ. 
ЇЦе дня 6. жовтня померла в 

Щамокіні Антоніна ГЛова, донь-
ка знаного колишнього громадя-

‚нина Івана і Катерина Ґлова. 
себе карпагоросами, чи ўкраїн- ЃІ Л „ ; Й „ П „ Л „ А Л _ Я nL„„ л„ллв..;т 

г г , ^ Покійна померла після операції 
цями, то в практиіи це не буДе1 

мати значіння, коли ми зажадаг-
мо від Аліяитів, щоб освобоДити 
Карпатську Русь. До цього, каже 
^ркладчик, треба порозумітися 
з українцями, щоб „не виносити 

іна апендикс. Вона знана була як 
діяльна громадянка серед моло-

!ді українського роду, тому її не-
Iсподівана смерть викликала щи-
рий жаль. 

домашній спір на міжнародню 
арену..." 

„МАЛОПОЛЯНИ". 
Звідомляє газета „Нови Сьвят" 

з Ню Ріорку, що в Шікаго існує 
„Звйонзек Клюбуф Малонолвс-
кіх". Цей Звйонзек „скидає ие-
раз окови, яѓкі на нього накладає 

УКРАЇНЕЦЬ, ЩО ПЕРЕЖИВ 
ПЕРЛ ГАРБОР. 

"New. Haven Register" з 17 
жовтня цього року подав сиѓѓли-1 страх перед гнівом польської 
ну з написом: ‚̂ Механік з EДжвyд1пpecи,, X улаДжуе вечерки, щоби 
Евеню". Мова йде за.хержадаа^вшануватн чотироліття муки 
Андрія Брезщькото, сина Мияайі^іиаіьського народу", 
ла БрезіцБКОі:о^ що живе нід чч І " ^"u ``` Ш ` ```````` т Щ 
138: Еджвуд ЕвеНю в HjerТейве^ звідомлення з департаменту вій-
ні, Конетикоѓ. Андрій! Б^езіцькии йи^що син пропав у бою, а піз-
вс†улиб До війеьиввйересмМ94о ніше дістав листа від самого си- і 
року, був раненийѓ яідчас їіио?йїБ='-иа, пдо він живе. Ще ПІЗНІШ4ІИОЙ-
кого нападу на Леріл` - Гаоборі, .Вилася̂  tf газетах`свЧтлйнаг и4 ко-
ЗВІДІКИ- був?:- адєйанийі! fta г#іщі т^)ій сержант^ Врезіщдийі Т%Щюиа 
(звичайно4 - ненашаи^) і острович^чиваг- привівши ^літак^Діо до^рдюо 
Батько одержав буй- 4. вересня то меяанічного сгаиу. 

^ в 
-У:-- -- JL 
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не позволяє час1' -^ пише у nic-
ляслові редактор книжки Богдан 
Катамай. 

Вона складається з пяти час-
тин. У першій є статті ієрархів-
владик: Константина Богачевсь-
кого, Амвроза Сенишина, Васи-
Л9І Ладики, Ніля Саварина і про-
'оігумена о. Венямина Бараника 
ІСв. ВВ. В другій частині є 

і стаття о. Максима Маркова, ЧСв. 
ВВ. і програма ювилейного свя-
та з дня 3- жовтня в Ню Йорќу. У 
третій є статті на честь Маркія-

Під таким наголовком загово- ќу громадянських воєн по різних на. По українськи написали:, о. 
рив відомий американський ко-'краях Европи як про атмосферу, Володимир Лотович, о. А. Трух 
люмніст Вм. Филип Симс про що становить тло московської ЧСв. ВВ., о. Степан Семчук, д-р 
відбуваючуся тепер у Москві конференції. Зрештою мимохо-ІЛука Мишўѓа, о. Д. Д. Попович, 
конференцію Злучених Держав, Ідом з таким поглядом погодився ЧСв. ВВ., о. Вернард Дрібнень-
Великої Британіг й Советського; московський журнал „Війна й кий, ЧСв. ВВ., о. Филимон Тарцав-

Загроза Европі 

УКРАЇНЕЦЬ ЧЕНОМ РЕКРУТА-
ЦІИНОІ КОМІСІЇ В КАНАДІ 
За численну участь канадійсь-

ких українців, як добровольців у 
світовій війні, канадійський уряд 
починає вже з українцями раху-
ватися при різних іменуваннях. 
На днях назначено Флт. Сержан-
та Ф. Токарнќа членом рекрута-
ційної комісії Жіночого Відділу 
Воздушної Фльоти. Він вступив 
до війська в червні 1941 р. — 
(„Робітник"). 

ДЛЯ ПОБІДИ КУПУЙТЕ БОНДИ 

;vwtArwtMvwtwMrfw%^www^vt^ 

Союзу. Звертає він передусім у-
вагу на небезпеку, яка мовляв 
грозить Европі, якщо московсь-
ка конференція не завершиться 
успіхом. 

робітнича кляса", офіційний ор- ський, Українець (псевдонім), о. 
ган російських робітничих юній, Степан Г#иньох, о. Володимир 
коли він говорив про грізьбу на- Білинський. Автори в англійській 
родніх зривів під впливом воєн- мові: Степан Шумейко, о. Нестор 
ного лихоліття. ‚Феціца, ЧСв. ВВ., о. Маріян Го-

Цю небезпеку добачує він у На думку Симса, московська рішний, ЧСв. ВВ. Частина чет-
міжпартійній боротьбі по різних І конференція могла би запобігти верта містить твори Маркіяна, а 
краях Европи. Найяскравішим'ЦІЙ НОВІЙ небезпеці, якби вона частина пята при кінци книжки 
приміром' такої братовбійчої потрапила придумати формулу, відступлена на привіти з нагоди 
війни є Югославія. Та чуємо про На основі котрої можна би по-. ювилейного свята з л різними 
подібне з Польщі, хоча це запе-, кінчити взаїмну боротьбу ідео- думками й побажаннями, 
речують польські пропагандисти, льоґічних груп по різних краях Тому, що книжка обіймає пов-
I чуємо про таке з Греції, хоча й Европи. не видання творів, вона має теж 
це заперечують грецькі пропа- Звісно, з такої конференції тривалу вартість. Нею. покорис 
гандистіі. Симс уважає ці внут - ! м о ж е в и я т и TaKja формула тільки 
рішні війни за справжню небез- т о д ^ я к н а не‡ згодяться всі уча-
пеку, бо вони мусять прибрати j с н и к и Н а д у м к у Симса, такою 
ще більші розміри в міру т о г о , ф 0 р м у л о ю м о ж е б у т и в ж е п р и з . 
як Аліянти стануть викидати HiM-jHaHa з асада, що кожний народ 
ців з різних окупованих ними! а в б и м а т и м о ж н і с т ь „окорис-
КР^Ш- Ітуватися вповні правом рішати 

Симс видимо не один з амери- J . 
канських журналістів, які доба-! п Р 0 Демократичну форму прав-
чують таку небезпеку. Ан ОТер ління, під якою він бажає собі 
МекКормик писала про небезпе-' жити. 

СКІНЧИВСЯ ПРЕКРАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СОН 
Як доносить Дейвид Андерсон, і про пшеничні поля Кубанщини. 

лондонський кореспондент „Ню Все це видно проминуло як гар-
ріорк Таймеў", в Европі зверне- ний сон... 
но загальну увагу на радикальну 
переміну в головній напрямній 
націстичної внутрішньої пропа-
ґанди. Кидається в цій пропаґан-

тується кожен, хто хоче зазнай о-
митися з творами Пробудителя. 
З цього погляду, як також через 
свої статті, вона повинна найти 
відповідне спопуляризування се-
ред нашої громади. 

С 

МИРОН 
ЛИТВИН 

і СИН 
УКРАЇНСЬКІ ПОГРЕБНИЌЙ 

Обслуга щира І чесна 
383 Morru Avenue, 

cor. Springfield Arm. 
N E W A R K , N. J. 

Phone: ES.ex 3-5347 

ді певна відкритість, бо гово-
риться в ній виразно про поваж-
ні удари аліянтських повітряних 
рейдів у німецьку воєнну мораль 
та про тяжку зиму, яка жде нім-
ців цього року. 

Видно теж, що Ґебельс приняв 
уже^новин тон у своїх балачках 
про Україну. Уже не говориться 
про добуття назад Донбасу, ні 

ЖЕНУТЬ УКРАЇНСЬКИХ І 
ПОЛЬСЬКИХ РОБІТНИКІВ 

НА СМЕРТЬ. 
ЛОНДОН,-{ОНА). — 3 Ціріху 

прийшла вістка, що німецький І 
уряд виселює польських робіт-' 
ників до Німеччини і заставляє 
їх працювати в таких місцях, де 
найскорше можна сподіватися 
воздушного рейду.' Кажуть, що 

Гарний сон це був одначе тіль- ц е е о д и н 3 0 способів система-! 
ки хіба для Гітлєра й Ґебельса. т и ч н о г о вигублювання польсько-
Для українців, по котрих землі 
йшли німецькі полчища за здійс-

^шшашшшшштіішіюшжшшшншішішшнаршці 

' І В А Н БУНЬКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

заряджуе погребами по піні тая 
низькій як (150. 

ОБСЛУГА НАЙКРАЩА 

JOHN BUNKO 
і Licensed Undertaker А У"гіЬіІтт 

437 East 5th St , 
N E W Y O R K C I T Y 

і Dignified funerals a a low м $150. 
Telephone: GRamercy 7-7661. 

йііспіііінініаііііііііііі)аіііііііішіпіііішішіпшішшнашшшгася 

нення цього сну Гітлєра й Ґе 
бельса, це не був гарний сон, а 

го населення. 
Минулого тижня німці висла-

ли з Генерал - губернаторства 
_ ' , ..(більш 24,000 польських й ўкраїн 
страшна примара. І незадовго и ` іт

 J к самі німці певно прийдуть до 
переконання, що за гарні сни 
своїх провідників їм. прийшлося 
заплатити страшенну ціну. Може 
це переконання буде наукою й 
для німців і для всіх, що забав-
ляють свою уяву гарними снами 

: УЗКК яаеч ̀яњ. УЗЊ; З̀ЌЌ ^̂ l̂ c яќк яко ї 
ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

П О Г Р Е Б Н И К 
НА Ф І Л Я Д Е Л Ь Ф І Ю 

й оклицю 

МИХАЙЛО 
ІНАСЄВИЧ 

сеѓ. FRANKLIN A BROWN ST1, 

P H I L A D E L P H I A , PA. 
Tel. MARKET 1320. 

ОБСЛУГА В ДЕНЬ 1 В НОЧІ. 

и 
и 

. и 

про кавказькі нафтові терени, ні;про життя чужим коштом. 

Маркіянова „Русалка" в Америці 
На незвичайно яловій почві Книгу видається за архіерейсь-

українського видавництва появи- ким благословенням... Високо-
лася обємиста, на 200 сторінок преосвященого Кир Консѓанти-
друку великої 8-ки дбайливо й на"; в послідовности поміщено 
культурно видана, прикрашена теж світлини церковної ієрархії ; 
на обгортці алегоричною вінєт- після портрету Маркіяна Шашке-
кою „Русалка", як „Пропамятна вича. Ціла книжка загалом пере-
Книга Американських Українців, низана багато образќами як єпи-
видана у столітню річницю скопів, так і авторів статѓей, а 
(1843-1943) смерти о. Маркіяна особливо картинами з почитання 
Шашкевича, Першого Пробуди- памяти Маркіяна. Є теж світлина 
теля Галицької України" накла- першої сторінки Маркіянової 
ком Комітету Свята під управою' „Русалки Дністрової" з 1837 р. і 
ОО. Василіян у Ню йорќу, з дру-1 автографу „Вандурист-а". „Книж-
карні Америки у Філядельфії. На ќа ця, це скромна квітка дрібная 
другій сторінці першої картки на могилу великого сина Украї-
сказано, що „цю Пропамятну ни. Скромна, бо на пишні букети 

ських робітників, які мають пра-
цювати в тих фабриках, що мо- С 
жуть бути обектом воздушних р 
рейдів. Кажуть, що німці нарочно 
перемінюють фабричний персо-
нал. Німецькі робітники їдуть 
на Схід, а польнькі, українські і 
білоруські — на Захід. Чужи-
нецьких робітників німці трима-
ють під замком, щоби не втіка-
ли. Підчас рейду на промислові 
осередки в Німеччині, німці не 
дають чужинецьким робітникам 
ніякої охорони і вони масово 
гинуть. Кажуть, що найбільшою 
жертвою націстського варвар-
ства падає польська й українська 

тарсппатпапдррппваажжяЕПП 

Д-Р С. Ч Е Р Н О В 
Ф Гострі й хронічні недуги чоловіків 

і жінок — Шкіра й кров. 
Ф Аналіза ќрови для подружого сві-

доцтва. 
Ф Гемороїди Й желяки лікується без 

операції. 
223 SECOND AVENUE, cor. 14th ST., 

NEW YORK CITY. Room 1 4 . ' 
GRamercy 7-7697 

Офісові години 10—7:30; неділя 11—1:30. 
Жінка-доктор до обслуги. 

X Jk флюроскоп. — Екзамінація $2.00. 
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Заннмаесь похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

1 2 9 E A S T 7 l h STREET, 
N ' E W Y O R K , N . T . 

Tel . : ORchard 4 - 2 5 6 8 

BRANCH ОРПСЕ A CHAPELt 
7 0 7 Prospect Avenue, 

(cor. E. 166 St.) 
B R O N X , N. T. 

Tel.: MElro.e 8-6577 
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KANAI KAIN 
F U N E R A L . H O M E 

433 STATE STREET, 
PERTH AMBOY, N. X 
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